CS1716
Switch KVM 16-Portas USB
O CS1716 é um switch KVM com USB embutido. Ele pode controlar 16 servidores com portas USB através de USB. Além disso,
pode-se conectar até 512 servidores para controle centralizado através de 1 porta daisy chain imbutida.

Caraterísticas

Dual Interface
One Combo Graphic Console Module can control a local computer and a matrix KVM switch(KM0832)

Manage Server
Supports PS/2 and USB keyboards and mice(Console)

Manage Server
Switch between your workstation computer and the matrix KVM switch

Dual Interface
New Graphical OSD-intuitive, easy-to-use graphical On Screen Display to manage servers
O CS1716 é um switch KVM com USB embutido. Ele pode controlar 16 servidores com portas USB através de USB. Além
disso, pode-se conectar até 512 servidores para controle centralizado através de 1 porta daisy chain imbutida.
Um console USB controla 16 computadores
Daisy-chain para até 31 unidades adicionais – controla até 512 computadores através de um único console

Suporte multiplataforma – compatível com todas as plataformas PC (Windows, Linux e muitas outras), Mac e Sun.
Suporta teclados USB multimídia (PC, Mac e Sun).
Atualização de firmware para todo o empilhamento do switch KVM, ao mesmo tempo, através de cabo daisy-chain
Ligar/desligar o alarme sonoro através de teclas de atalho e OSD
Broadcast Mode: operações realizadas simultâneamente em todos os computadores selecionados, instalação de software e
atualização, desligamento de todo o sistema... etc.
Detecção automática de posições de estações nas instalações daisy chain – sem necessidade configuração manual de DIP
switch – LED no painel frontal indica as posições das estações
Seleção de computadores através de teclas de atalho e OSD.
Qualidade superior de vídeo – até 2048 x 1536; DDC2B
ATEN USB ASIC embutido.
Montável em rack 19”
Suporte multiplataforma - Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac, Sun e FreeBSD.
Para mais informações sobre KVMs que podem conectar ao CS1716, acesse Tabela de compatibilidade de KVM.

